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SMĚRNICE K OBJEDNÁNÍ POHÁRŮ, MEDAILÍ A DALŠÍCH CEN $
OD SPOLEČNOSTI SABE SPOL. S. R. O. ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK PRO
ČLENY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČR$
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________________________________________________________________________!
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1. Dohodnutá sleva !
40 % na poháry, medaile, vyjma zboží ve slevě a v akci + zdarma tisk štítků na poháry!
10 % sleva na akční nabídky a již zlevněné zboží + zdarma tisk šítku na poháry!
30 % sleva na nákup novoročenek, kalendářů a diářů!
20 % sleva na tiskoviny (letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, vizitky aj.)!
poštovné zdarma při objednávce nad 2 000,-!

!

2. Možnosti objednání zboží:$
a) přes internet: www.sabe.cz!
b) kamenné obchody (seznam obchodů je uveden níže)!

!
3. Systém nákupu zboží:$
!
3.1 Odběr přímo v obchodě:$
!

Prokazatelnost: statutární zástupce se prokáže dokladem totožnosti nebo stanovami
oblastního svazu.!

!
3.2 Objednávka přes internet:$
!

a) svaz se zaregistruje na stránkách www.sabe.cz, vybere si zboží z nabídky a do
poznámky napíše "ŽÁDÁME O SLEVU PRO SVAZ MALÉHO FOTBALU". Následně
odešle objednávku.!

!

b) společnost Sabe, spol. s. r. o. následně přiřadí k této objednávce výši dohodnuté slevy
a k registraci daného svazu malého fotbalu přiřadí individuální slevové podmínky. Tedy
v případě dalších objednávek již výše slevy naběhne automaticky po přihlášení se do
systému objednávek zboží.!

!

4. Forma úhrady v případě odběru oblastního svazu:$
a) hotově na prodejně nebo dobírkou!
b) na fakturu - splatnost 30 dní!
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5. Seznam prodejen společnosti Sabe, spo. s. r. o.:$
!
Prodejna PRAHA$
Na Březince 8, 150 00 Praha 5!
tel.: 224 313 110!
mobil: 604 269 580!
e-mail: pohary@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 18:00!

!

Prodejna BRNO$
Kulkova 4 (za OD Lerk), 615 00 Brno!
tel.: 545 245 216!
mobil: 603 470 592!
e-mail: brno@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 18:00!

!

!

Prodejna ČESKÉ BUDĚJOVICE$
Klavíkova 1827/12, 370 04 České Budějovice!
tel.: 385 310 091!
mobil: 737 243 692!
e-mail: c.budejovice@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 17:00!
!

!

Prodejna HRADEC KRÁLOVÉ$
Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové!
tel.: 495 221 048!
mobil: 604 269 581!
e-mail: hradec@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 17:00!

!

Prodejna JIHLAVA$
Evžena Rošického 22, 586 01 Jihlava!
tel.: 565 437 383!
mobil: 605 218 464!
e-mail: jihlava@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 17:00!

!

Prodejna BLANSKO$
Smetanova 4, 678 01 Blansko!
tel./fax: 516 415 714!
mobil: 737 243 686!
e-mail: blansko@sabe.cz!
otevírací doba: Po - Čt 7:00 - 16:30, Pá 7:00 - 16:00! !

!

